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Babs are nouă ani şi nu mai poate de fericire când bunicul îi aduce un purceluş pe nume 
Guiţ. Îşi convinge părinţii să o lase să-l păstreze, promiţând că îl va antrena ca pe un 
căţel. Dar nu părinţii sunt cea mai mare ameninţare la adresa lui Guiţ, ci chiar bunicul, 
pentru că acesta participă în secret la concursul de făcut cârnaţi organizat de Societatea 
Mezelurilor Din Porci Proaspăt Tăiaţi.

Sâmbătă, 18 iunie 10.00, Cinema Victoria

Marți, 21 iunie 10.00, Cinema Victoria

Joi, 23 iunie  10.15, Universitatea Sapientia,
  sala Cinema (Calea Turzii, nr. 4)
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REGIA  Mascha Halbersta   ȚARA Olanda, Belgia

ANUL 2022 DURATA     72'  VÂRSTA RECOMANDATĂ  +6

Guiț
(Oink)



Sofija este o fetiţă amuzantă şi pusă pe şotii, doar că nu-i convine deloc că trebuie să-şi 
petreacă vacanţa de vară cu bunica ei mult prea protectoare, pe o insulă de pe litoralul 
croat. Poate că la început situaţia nu e ideală, dar Sofija îşi face repede noi prieteni şi cu 
ei se bucură de tot ce are de oferit insula pe timpul verii: soare orbitor, bălăceală, multă 
îngheţată şi… primul sărut. Dar zilele lipsite de griji se termină când mătuşa Sofijei, Luce, 
se îmbolnăveşte şi trebuie dusă la spital.
Софія — кумедна дівчинка, але їй зовсім не подобається, що їй доводиться проводити 
літні канікули зі своєю занадто захисною бабусею на острові біля хорватського 
узбережжя. Спочатку ситуація може бути не ідеальною, але Софія швидко знаходить 
нових друзів і насолоджується всім, що може запропонувати острів протягом літа: 
сліпучим сонцем, бризками, морозивом і першим поцілунком. Але безтурботні дні 
закінчуються, коли тітка Софії, Люс, захворює і її доводиться везти в лікарню...

Sâmbătă, 18 iunie 12.15, Universitatea Sapientia,
  sala Cinema (Calea Turzii, nr. 4)

Vineri, 24 iunie 17.00, Cinema Mărăști

Joi, 23 iunie  17.00, Cinema Mărăști

REGIA  Radivoje Andric   ȚARA Serbia, Croația, Bulgaria, Slovacia

ANUL 2022 DURATA     87'  VÂRSTA RECOMANDATĂ  +12

Vara când am învățat să zbor
(How I learned to fly)

proiecție cu subtitrare în limba ucraineană
проекція з українськими субтитрами



Nora are şapte ani şi abia aşteaptă să meargă la şcoală cu fratele ei mai mare, Abel. 
Când Nora vede cum Abel e agresat de colegi, fata ar da fuga să-şi cheme tatăl în ajutor, 
dar Abel o forţează să nu scoată o vorbă. Nora ar vrea să ajute, dar nu îndrăzneşte să iasă 
din cuvântul lui Abel şi iată că e prinsă între o lume a copiilor şi cea a adulţilor.

Sâmbătă, 18 iunie 17.00, Cinema Mărăști 

Marți, 21 iunie 12.15, Universitatea Sapientia,
  sala Cinema (Calea Turzii, nr. 4)

Vineri, 24 iunie  12.00, Cinema Dacia
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REGIA Laura Wandel   ȚARA Belgia

ANUL 2021 DURATA     72'  VÂRSTA RECOMANDATĂ  +12

Loc de joacă
(Playground)

proiecție urmată de un Q&A
cu invitat special  



Anna are o viaţă fericită alături de soţ, cei doi fii şi Simon, un băieţel de şase ani pe care 
Protecţia Copilului i l-a dat în grijă pe când avea doar 18 luni. Dar vine ziua când tatăl lui 
Simon anunţă că e gata să-l ia la el. Anna nu mai poate de durere, dar ştie că trebuie să-l 
ajute pe Simon să se întoarcă la tatăl lui...

Duminică, 19 iunie 10.00, Cinema Victoria

Miercuri, 22 iunie 12.15, Universitatea Sapientia,
  sala Cinema (Calea Turzii, nr. 4)

REGIA  Fabien Gorgeart   ȚARA Franța

ANUL 2021 DURATA     102'  VÂRSTA RECOMANDATĂ  +10

Familia adevărată
(The Family)



Eu sunt Zlatan este povestea legendarului fotbalist Zlatan Ibrahimovic, care a crescut 
într-o  suburbie suedeză violentă. Născut într-o familie de imigranţi din Balcani, Zlatan s-a 
salvat din acel mediu dur datorită calităţilor sale sportive, ajungând să joace în cele mai 
importante cluburi de fotbal ale lumii, precum Ajax Amsterdam, Juventus, Inter Milano 
and Manchester United.

Duminică, 19 iunie 12.15, Universitatea Sapientia,
  sala Cinema (Calea Turzii, nr. 4)

Vineri, 24 iunie  10.15, Universitatea Sapientia,
  sala Cinema (Calea Turzii, nr. 4)
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REGIA  Jens Sjögren   ȚARA Suedia, Danemarca, Olanda

ANUL 2021 DURATA     100'  VÂRSTA RECOMANDATĂ  +14

Eu sunt Zlatan
(I am Zlatan)



În 2015, în Islanda, a fost fondată o echipă feminină de baschet de juniori. Antrenorul avea 
metode neobişnuite de lucru şi ridica întotdeauna ştacheta. Fetele erau învăţate cum să 
fie lideri în afara terenului şi erau antrenate ca nişte profesioniste pe teren. Idealul lor? 
Să concureze întotdeauna împotriva celor mai buni şi să poate înfrunta şi echipe de băieţi. 
Iată povestea unor fete cu vârsta între 8 şi 13 ani care au ţinut cu tot dinadinsul să schimbe 
cultura competiţiilor de baschet din ţara lor.

Duminică, 19 iunie 17.00, Cinema Mărăști

Miercuri, 22 iunie 17.00, Cinema Mărăști

REGIA  Gudjon Ragnarsson   ȚARA Islanda, Finland

ANUL 2020 DURATA     70'  VÂRSTA RECOMANDATĂ  +10

Sus ștacheta!
(Raise the bar)



După ce primeşte diagnosticul că suferă de o tulburare din spectrul autist, micul Grzegorz 
trăieşte în lumea lui, incapabil să comunice cu cei din jur. Dar când împlineşte 14 ani, 
descoperim că de fapt izolarea sa nu era cauzată de autism, ci de surzenie. Grzegorz are 
de fapt un extraordinar talent la muzică.

Marți, 20 iunie 17.00, Cinema Mărăști

Miercuri, 21 iunie  10.00, Cinema Victoria
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Sonata

REGIA Bartosz Blaschke   ȚARA Polonia

ANUL 2021 DURATA     118'  VÂRSTA RECOMANDATĂ  +14



Începând cu anul școlar 2023-2022,
Colegiul Național Gheorghe Șincai din
Cluj-Napoca va lua rolul unui Școli Pilot
care va testa un opțional de educație 
cinematografică în cadrul orelor d
dirigenție de la o clasă de a X-a.

25 de profesori din județul Cluj interesați
să descopere structura noului opțional
vor avea șansa să dobândească aptitudinile 
necesare pentru implementarea cursului de 
educație cinematografică la clasă. 
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Luni, 20  iunie 14.00, Universitatea Sapientia,   
  (str. Matei Corvin, nr. 4)

Prezentare și training 
pentru profesori 
Opțional de educație cinematografică pentru elevi

Înscrieri și detalii pe tiff.ro/stiri și pe educatiff@tiff.ro.



Atelier propus de AIVImedia.hub pentru 
adolescenți cu vârste de 18-14 ani care doresc 
să exploreze latura analitică, critică, dar și 
marcată de opinia personală, a lucrurilor care 
le apar pe ecrane. Învățăm să ne documentăm, 
să ne punem întrebări și să oferim răspunsuri 
pentru noi și pentru public.
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Miercuri, 22 iunie 12.00, Universitatea Sapientia,   
  (str. Matei Corvin, nr. 4)

Cum scriem despre 
film(e)?

Înscrieri și detalii pe tiff.ro/stiri și pe educatiff@tiff.ro.

Interviul-portret vrăjește încă oamenii care sunt cu 
ochii pe vedetele momentului. Umple de nostalgie 
pe cei și cele care tânjesc după „filmele de altădată”. 
Entuziasmează noua generație, care ar vrea să 
calce pe urmele eroilor de pe micile și marile ecrane.
Cum punem întrebările potrivite? Cum ascultăm? 
Cum câștigăm încrederea persoanei pe care o 
intervievăm? La aceste întrebări și la multe altele 
răspundem împreună cu adolescenți de 18-14 ani 
și invitatul special din partea TIFF.Atelierele vor fi 
susținute de Iulia Dromereschi, jurnalistă culturală, 
coordonatoarea platformei AIVImedia.hub, și de 
Teodora Dumitroaea, voluntară, coordonatoarea 
redacției clujene.

Joi, 23 iunie 12.00, Universitatea Sapientia,   
  (str. Matei Corvin, nr. 4)

Interviul-portret



Învață cum să folosești programele de editare 
pentru a crea efecte vizuale și animații 3D. 
Descoperă metode de editare noi și folosește-le 
pentru a-ți da frâu imaginației. Atelierul este 
dedicat elevilor cu vârsta între 18-16 ani.
Organizat în parteneriat cu Tik Tok România și 
susținut de Robert Tatoi, content creator și fondator 
FollowArt Production (Vertical Video Marketing 
Agency) si Farsala (NFT Learning Platform).

Două ateliere de animație stop motion unde 
copiii vor învăța cum pot crea povești animate în 
tehnica de animație Cutout. Pe parcursul fiecărui 
atelier aceștia vor învăța noțiunile de bază ale 
animației stop motion folosind software-ul si 
echipamentul standard din industrie. Pe parcursul 
a trei ore participanții vor inventa personaje din 
hartie pe care ulterior le vor anima în mici filmulețe 
colaborative.
Atelier susținut de Agata Tabacu (artist animator).
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Joi, 23 iunie 16.30, Universitatea Sapientia,   
  (str. Matei Corvin, nr. 4)

Vineri, 24 iunie  Sâmbătă, 25 iunie  12.00, Universitatea Sapientia,   
      (str. Matei Corvin, nr. 4)

Atelier VFX
(Efecte vizuale)

Atelier Animație Stop-Motion
Tehnica de animație Cutout

Înscrieri și detalii pe tiff.ro/stiri și pe educatiff@tiff.ro.

Elevi 12-10 ani Elevi 14-12 ani




